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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah 
selesainya buku Pinih Becik yang merupakan kumpulan 
pengalaman dan kinerja terbaik Program Pencegahan dan 
Penanggulangan HIV & AIDS pada Remaja di Indonesia. Buku 
ini dikembangkan berdasarkan hasil lokakarya evaluasi dan 
koordinasi program pencegahan dan penanggulangan HIV 
dan AIDS untuk Kementerian dan Lembaga di Indonesia yang 
telah dilaksanakan pada tahun 2014. Pengembangannya 

yang telah melaksanakan berbagai program untuk remaja. 
Penulisan difokuskan pada program yang telah berjalan, 
proses, hasil, pembelajaran dan rekomendasi yang diberikan 

dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. 
Mereka menjadi agen perubahan di masa yang akan datang, 

apakah upaya penanggulangan ini dapat menjadi lebih baik, 

epidemi HIV dan AIDS, penduduk usia 15-24 tahun merupakan 
kelompok yang paling banyak terinfeksi dan terdampak HIV 
dan AIDS. Oleh karena itu, program pencegahan HIV untuk 
remaja sekolah dan luar sekolah telah lama dikembangkan oleh 

Berbagai program telah berjalan terkait dengan pendidikan 
keterampilan hidup tentang kesehatan reproduksi dan HIV, 

melalui berbagai bentuk kegiatan dan strategi komunikasi. 
KPA Nasional ingin membagikan berbagai pengalaman dan 
kinerja terbaik dari program pencegahan dan penanggulangan 
HIV dan AIDS tersebut di dalam sebuah buku berjudul Pinih 
Becik ini.
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TENTANG PINIH BECIK

Pilihan penyusun mengambil bahasa Bali sebagai judul buku 
ini didasari oleh latar belakang sejarah dimana kasus HIV 
pertama kali ditemukan di Indonesia yaitu pada tahun 1987 
di Pulau Bali.1

Terlepas dari konteks sejarah tersebut, buku PINIH BECIK yang 
berisi kumpulan pengalaman dan kinerja terbaik program-
program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada  
remaja di Indonesia – sengaja dihadirkan kepada anda dengan 
maksud dan tujuan agar siapapun anda dapat mengetahui 
cerita-cerita dibalik sejumlah program pencegahan dan 
penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, khususnya 
program-program yang menyasar kalangan remaja dan orang 
muda.

Pengalaman dan kinerja terbaik adalah pengetahuan tentang 
intervensi yang berhasil dilakukan di situasi dan konteks 
tertentu, tanpa menggunakan sumber daya yang berlebihan 
untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan bisa digunakan 
untuk mengembangkan dan menerapkan solusi masalah 
yang sama di situasi dan konteks yang lain (WHO, 2008)2. 

“standar emas” intervensi. Melainkan, turut memberikan 
pembelajaran tentang kegagalan dan mencegah terjadi 
kembali.

Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada remaja usia 10-24 
tahun masih tetap menjadi salah satu prioritas pencegahan 
dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019. Rencana 
Aksi Nasional Orang Muda juga menyebutkan bahwa selain 

1 Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan 
RI,Situasi HIV DAN AIDSdi Indonesia tahun 1987-2006, Jakarta: De-

-
asi-hiv-aids-2006.pdf

Terbaik: Program Kesehatan Remaja, Jakarta: 2014
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Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kontributor 
tulisan dari Kementerian Lembaga, kepada editor dari 
Kelompok Kerja Remaja serta kepada Penyusun yang telah 
membuat buku ini bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh banyak 
pihak untuk menginspirasi dan memperluas cakupan serta 
kualitas program pencegahan dan penanggulangan HIV dan 
AIDS pada remaja.  

Sekretaris KPA Nasional 

Dr. Kemal N. Siregar
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pemetaan remaja yang membutuhkan informasi dan layanan 
ramah remaja, program penanggulangan HIV untuk remaja 

struktural. Sejauh ini, sudah banyak Kementerian/Lembaga 
yang melaksanakan program-program pencegahan HIV yang 
menyasar remaja melalui pemberian informasi, layanan, serta 
pemberdayaan remaja.

Pada tahun 2013, KPA Nasional telah melaksanakan kajian 
paruh waktu SRAN 2010-2014 yang juga membahas tentang 
pencegahan HIV pada remaja. Salah satu rekomendasi yang 
mendesak dilaksanakan adalah melakukan review terhadap 
program-program pencegahan HIV yang sedang berjalan 
supaya cakupan, kualitas serta keberlanjutan programnya 

Melalui buku PINIH BECIK ini, KPA Nasional pada khususnya 
penyusun berharap dapat menyuguhkan kepada anda kisah-

evaluasi bersama bagi kita semua tentang pencegahan dan 
penanggulangan HIV dan AIDS untuk remaja dan orang muda 
di Indonesia. Kami berharap, dokumentasi yang disajikan 
dalam PINIH BECIK – baik dalam bentuk tulisan panjang, 

melakukan scale up program dan dapat semakin meyakinkan 
kita semua bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV dan 
AIDS untuk remaja dan orang muda di Indonesia adalah kerja-
kerja sepanjang masa yang harus terus dilanjutkan dengan 
meningkatkan inovasi dan sinergi demi mencapai hasil yang 
lebih baik lagi. Bukankah sesungguhnya, ungkapan lawas 

 masih sangat relevan hingga 
saat ini?
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Aliansi Remaja Independen (ARI) merupakan organisasi 
remaja yang langsung dipimpin dan dijalankan oleh remaja 
usia 10 – 24 tahun. Visi ARI adalah: Remaja yang berdaya, 
setara, mandiri, bertanggung jawab, terpenuhi haknya, dan 

mendapat kesempatan kerja yang sesuai dengan bidang dan 
kapasitasnya.

Sejak tahun 2010, Aliansi Remaja Independen bekerja di 
beberapa wilayah di Indonesia yaitu, Jakarta, Makassar, 

remaja yang bekerja langsung untuk remaja, ARI menyadari 
beberapa permasalahan langsung yang dihadapi oleh remaja. 

di Indonesia.

ARI mempromosikan Pendidikan Seksualitas yang 

perkawinan anak, mengurangi prevalensi HIV dan mengurangi 

jangka panjang, maka pemberian Pendidikan Seksualitas 

5 tahun hingga 18 tahun. Idealisme ini mendorong ARI 
bekerja sama dan terlibat di beberapa pembuatan panduan 

dalam proses advokasi pendewasaan usia perkawinan anak 
sebagai salah satu bentuk dukungan untuk mendukung 

bersama dengan beberapa LSM lainnya di Indonesia menjadi 

untuk melibatkan 
remaja secara 

Karena, remaja 

permasalahan 

memposisikan 

keterlibatan 

berinteraksi 
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berisikan permohonan pendewasaan usia perkawinan anak 

dengan menjadi pihak terkait, namun ARI juga mengumpulkan 

proses judicial review ini belum keluar, namun, ARI sebagai 
salah satu organisasi remaja yang maju sebagai pihak terkait 
dengan memiliki banyak dukungan langsung dari remaja 

1. 

pertama kali saling berkenalan di antara ARI dan instansi 
pemerintah. Pemerintah yang ramah remaja, melibatkan 
ARI dalam konteks yang bermakna.

2. Isu seksualitas yang masih dianggap tabu. Sering kali 

3. 



usia sekolah dan kuliah, ini menjadi tantangan tersendiri 
dalam membagi waktu yang pas antara kegiatan di ARI dan 

menghadapi tantangan eksternal dari para orang tua anggota 

berkegiatan.

dapat membantu pelaksanaan program, terutama dalam 
penyamaan persepsi antar organisasi yang bergerak dalam isu 

overlapping.

Kegiatan ARI Kupang memberikan sosialisasi tentang HIV dan AIDS 
kepada remaja di kota Kupang

6

Dikarenakan anggota-anggota ARI sebagian besar adalah 
anak sekolah dan anak kuliah.

4. Komitmen anggota yang rendah

5. 
sekali)

peer educator,

diatas dengan membentuk komunitas atau forum. Yang 

mereka dalam melaksanakan kegiatan.

“Dengan adanya 

remaja-remaja yang 

menjadi semangat 
untuk mencari 
informasi baru 

dan juga membagi 
informasi yang 

didapat ke teman-
teman mereka yang 

lain”.



strategi advokasi dan pengorganisasian komunitas remaja 
untuk memberikan daya dukung terhadap implementasi 

lembaga Hivos, tentu ini bagian dari upaya kita memasukkan 

para siswa nonton bareng teater, yang kemudian ini menjadi 
sangat menarik bahwa seni adalah sentuhan paling lembut 
yang selanjutnya bisa menjadi tangan kuat untuk sebuah 
pergerakan.

 

beragam pendekatan, kegiatan dan layanan yang mengusung 

 Salah satu adegan di pementasan Balukarna

perjalanan 

beberapa sekolah, 
kita menemukan 
bahwa isu-isu 

komprehensif bisa 

mata pelajaran 
Apresiasi Seni-

Bahasa Daerah 

siswa nonton 

menarik” bahwa seni 

selanjutnya bisa 

kuat untuk sebuah 
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Tim Balukarna berfoto besama Ibu Walikota Bandung 

10

ini serta beragam kasus remaja yang masuk ke hotline 
service

lagi menggunakan pemahaman tentang apa yang kita (orang 
dewasa) yakini dibutuhkan remaja, tapi berdasarkan karakter 
dan kebutuhan yang diinginkan remaja.

dan penerimaan terkait implementasi pendidikan kesehatan 
seksual dan reproduksi remaja di sekolah, terutama dari pihak 
sekolah dan para guru pengajar kesehatan reproduksi.

sosial dalam pementasannya dan para jurnalis tertarik dengan 

dukungan private sector,
maksimal, potensi dukungan ini bisa dimaksimalkan agar 

berkelanjutan.

pengambil kebijakan, media masa serta masyarakat luas.

remaja dalam berkesenian, menghilangkan sekat dan predikat 

Tahapan 
pelaksanaan 

Balukarna sama 

Balukarna 
telah berhasil 

mensosialisasi-
kan materi 

kesehatan 

remaja 

komprehensif 
termasuk HIV 

atau remaja 
marjinal, mereka 

. 
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seksualitas dan kesehatan reproduksi. Pendekatan melalui 
pendidikan sebaya adalah salah satu pendekatan yang 

yang disampaikan lebih mudah diterima. Sejak 2010 hingga 
2014 awal, Dance4life telah menjangkau sebanyak 43.000 

dan Papua. Jumlah ini terus bertambah seiring makin banyak 

Empat tahapan Dance4life untuk mendorong perubahan

Inspire Dance4life mendatangi 
sekolah maupun komunitas remaja yang dituju. Sepanjang 
2013, terdapat 155 sekolah yang sudah dijangkau melalui 
sesi inspire. Sesi ini bertujuan untuk memperkenalkan 
semangat Dance4life yakni mengajak remaja menjadi agen 

pengenalan, pengajaran tarian Dance4life

remaja terinspirasi menjadi bagian dari gerakan global 

Educate – setelah mendapat sesi inspire, 100 remaja yang 
inspire mendapat materi educate mengenai 

penyadaran akan kekerasan seksual, seksualitas, kesehatan 

Logo Dance4life

membuat pesan 
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Jambi 2238

Lampung 1595

Jakarta 7320

Yogyakarta 1761

Papua 1218

Jumlah
Inspire 14.020 remaja

Educate 13.308 remaja

Sekolah Menjangkau 155 sekolah di 5 
provinsi

Jenis Sekolah SMA Negri, SMA Swasta SMK 
Negri, SMK Swasta, SMK 
Islam, Madrasah Tsanawiyah, 
Madrasah Aliyah, SMP Negri, 
SMP Swasta. 

Mitra 5 provinsi bersama 7 mitra 
pelaksana

Komunitas 476 remaja komunitas – karang 
taruna, pramuka, anak lapas

Facebook Dance4life Indonesia 2600 fans
@Dance4life_ina 3700 followers

14

kemudian melaksanakan berbagai kegiatan sesuai minat untuk 
menjadi agent4change

seksualitas remaja, volunterisme, dan penggalangan dana. 
agent4change 

pesan berantai, hingga mobilisasi sesama teman untuk 
menggaungkan Dance4life di sekolah.

Celebrate – adalah tahapan akhir pelaksanaan Dance4life 
dimana agent4change  inspire, educate, 
dan  merayakan keberhasilan mereka. Celebrate 

sedunia dan pada 2013, celebrate diadakan di enam kota yakni 

Dance4life
kami juga memperkuat kapasitas kemitraan organisasi yang 
tergabung di dalamnya. Selain itu, kami pun juga melibatkan 
remaja dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah 
kebijakan program Dance4life.

Dance4life mengadakan 
pertemuan nasional dengan menghadirkan sembilan mitra 
Dance4life dari berbagai provinsi di Indonesia. Pertemuan 

Dance4life selama 2013, presentasi program hingga team 
building. Pertemuan ini pun membahas ekspansi program di 

pertama yang sudah dilakukan adalah di Riau dan provinsi lain 
akan segera menyusul dengan menggandeng organisasi yang 
memiliki visi dan misi sama.



lokal Papua untuk 
menarik minat 

Indonesia dengan logat Papua, pendidik sebaya digital yang 

materi Penyalahgunaan Alkohol. Adaptasi dan Implementasi 

kerja pertama bagi Rutgers WPF Indonesia di Provinsi Papua. 
Merauke sebelum tahun 2008 merupakan kabupaten dengan 

merupakan wilayah pertama kali kasus HIV ditemukan di 

1.315 kasus.

Logo DAKU Papua

Selain Dance4life, Rutgers WPF Indonesia juga memiliki 
program lain, yaitu program untuk meningkatkan status Hak 

 

untuk melakukan pendekatan tersendiri dalam intervensi 
program bagi remaja.

RutgersWPF Indonesia bersama CordAid mengembangkan 

Reproduksi”. Wilayah implementasi program ini yaitu di 

Pelaksanan proyek serupa dengan pengembangan modul 
World Starts With Me

Kegiatan peluncuran modul digital kesehatan reproduksi  
dan seksualitas DAKU! Papua, 2011



dan Madrasah Aliyah.

yaitu implementasi modul ke dalam intrakurikuler Muatan 

master trainer

konseling terlebih dulu dan kemudian merujuk siswanya 
 

 
Dance4life 

Beragam Tools Kesehatan Reproduksi dan Seskualitas  
yang diproduksi Rutgers WPF Indonesia

18

selama satu semester dan hasil pre dan post-test atas para 

disimpulkan bahwa ada peningkatan pada aspek pengetahuan 

menarik, selain karena modulnya berbentuk digital dengan 

 
oleh Rutgers WPF Indonesia

“Secara rata-rata 
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penglihatan dan pendengaran agar memiliki pengetahuan, 
sikap dan keterampilan tentang kesehatan reproduksi remaja 
sehingga mampu mengambil keputusan terbaik untuk masa 

dengan kebutuhan dan konteks kerja.

Sebagai modal awal, kedua modul di atas dikembangkan 
dari Modul World Starts with Me

Indonesia.

Rutgers WPF Indonesia memiliki komitmen yang besar dan 

dengan kebutuhan pun bisa dihasilkan.

braille

keputusan terbaik 
untuk masa 

 

semua persoalan 
terpecahkan 

kebutuhan pun bisa 

21

kamus tentang kesehatan reproduksi dalam bahasa isyarat, 

terlibat dalam program ini.

Proses penyusunan kedua modul sangat menantang, 
terutama karena pada awalnya guru, orang tua dan komunitas 

pendengaran adalah bagian dari persoalan sehingga mereka 

dianggap bukan makhluk seksual, individu tanpa organ dan 
kebutuhan seksual.

bahwa program ini sangat mendesak untuk menghindarkan 

Master Trainers, dan 153 guru untuk menjadi 

mengalokasikan 3,2 milyar rupiah untuk melanjutkan program 

kelanjutan, pada awal tahun 2013 pemerintah sedang 

“Proses penyusunan 

terutama karena 

komunitas masih 
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program untuk remaja sebagai upaya membantu mereka 
mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Program untuk 
remaja ini telah dikembangkan sejak tahun 2002. Pada awalnya 

Pada tahun 2012, untuk lebih mendekatkan program tersebut 
kepada remaja dan agar lebih mudah diterima oleh mereka, 
Program untuk remaja ini dikemas dengan nama Program 

Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam 
rangka penyiapan kehidupan 
berkeluarga bagi remaja sehingga 
mereka mampu melangsungkan 

serta menikah dengan penuh 

kesehatan reproduksi. Adapun 
tujuan dari program GenRe 
adalah untuk meningkatkan 
pemahaman, pengetahuan, 

reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam 
upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Remaja GenRe 
diharapkan dapat menjadi role model bagi teman sebaya dan 

 
 
Pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan Program 
GenRe dilakukan melalui 2 arah, yaitu langsung kepada 
remaja itu sendiri dan kepada keluarga yang memiliki 
remaja. Pendekatan yang langsung kepada remaja, dengan 

Logo GenRe
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dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M). Sedangkan 
pendekatan kepada orang tua dengan cara mewadahi mereka 
untuk dapat berkumpul dalam wadah kelompok Bina Keluarga 
Remaja (BKR).

1. Pengembangan PIK R/M

PIK R/M dapat dibentuk melalui jalur pendidikan (sekolah 
umum/agama, Perguruan Tinggi, pesantren), dan jalur 
masyarakat (organisasi keagamaan, dan LSM kepemudaan). 
Terbentuknya PIK disahkan melalui SK (Surat Keputusan) 
yang ditandatangani pimpinan masing-masing jalur. PIK R/M 

dikelola dengan prinsip dari, 
oleh dan untuk remaja. 
Untuk itu, pemberdayaan 
PS (Pendidik Sebaya) dan KS 
(Konselor Sebaya) menjadi 
ciri utama dalam pengelolaan 
PIK R/M.

Terdapat 4 hal yang 

mengembangkan PIK R/M 
yaitu materi dan isi pesan, 
kegiatan, sarana dan 
prasarana, serta Jaringan yang 
dimiliki. Materi dan isi pesan 
maksudnya bahwa dalam PIK 
tersebut para remaja harus 
memahami substansi Program 
GenRe diantaranya 8 Fungsi 
Keluarga, Pendewasaan Usia 

reproduksi (TRIAD KRR), dan Life Skills. Selanjutnya untuk 
kegiatan yang dilakukan, PIK R/M harus memiliki kegiatan 

Kegiatan yang dikembangkan harus menarik bagi remaja.

Dalam rangka memfasilitasi Pendidik Sebaya dan Konselor 
Sebaya dalam memberikan informasi kepada teman sebayanya 
BKKBN telah mengembangkan berbagai media yang ramah 
remaja. Salah satu media utama yang telah dikembangkan 
adalah GenRe KIT
remaja tentang subtansi GenRe.

Contoh penggunaan metode yang 
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sponsorship

2. Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja)

stakeholder,

(life skill)

 

“Kita harus memberi 
remaja kesempatan 
luas untuk 
menguasai informasi 
dan teknologi, 
menanamkan 
kewirausahaan, 
serta membekali 
dengan pendidikan 
karakter dan 
keterampilan 
hidup (life skill) 
agar mereka siap 
menghadapi masa 
depan”. 



3) Gelar Seni Budaya

GenRe, pendekatan seni budaya 

dilaksanakan di Medan, dimana 

Martumba dengan mengusung pesan 
untuk menunda pernikahan dini 

4) Lomba Pentas Komedi GenRe

lomba pentas komedi GenRe dengan 
isi pesan di dalamnya tentang 

dilaksanakan selama 2 (dua) kali sejak 

5) Lomba Poster GenRe 

Lomba ini telah dilaksanakan selama 

peserta dan di tahun 2013 meningkat 
menjadi 1001 peserta. Lomba ini 

6) 

(Junior Eagle A w a r d )  
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Program GenRe diarahkan untuk menjawab berbagai hal 

diharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. 
Sesuai dengan tujuan program GenRe para remaja dipersiapkan 
sebelum mereka memasuki kehidupan berkeluarga dan 
bermasyarakat, diantaranya raih prestasi melalui pendidikan, 
memperoleh pekerjaan yang layak, memulai kehidupan 

tersebut dengan baik, maka remaja tersebut menjadi remaja 

GenRe

1) Pemilihan Duta Mahasiswa

 
Pelaksanaan P e m i l i h a n 

sejak tahun 2010 sampai 

ini bertugas untuk membantu 
mensosialisasikan GenRe dan 

2) Seminar Remaja

Seminar Remaja dilaksanakan 

menghadirkan para nara 

 



telah dilakukan di provinsi 

provinsi lainnya agar lebih banyak kesempatan bagi remaja di tempat 
lainnya.

7) GenRe Goes To School/Campus/Pesantren

pesannya kepada remaja, dilaksanakan kegiatan GenRe goes to 
Pesantren.

remaja dari para ahli dan idola remaja melalui kegiatan talkshow, 

talkshow
aksi mereka. 

Indonesia dan sharing tentang pengetahuan dan pengalaman 
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9) Temu Kader BKR 

kegiatan kepada 

juga melakukan 
kegiatan bagi kader 
yang mengelola  

33 Provinsi seluruh Indonesia
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GueTau (pada awalya diinisiasi oleh Aliansi Remaja 
Independen) mulai direncanakan pada tahun 2011 dimana 

Youth Rights 
 pada awal tahun 2012. 

komunitas anak muda untuk mempromosikan  GueTau 
pada remaja.  
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website
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Facebook Fanpage 
mempunyai lebih dari 
23.000 likes dan lebih 
dari 5000 pengunjung 
website

mendapatkan banyak 
umpan balik yang 

yang menyatakan 

Pada tahun 2013, 

untuk program 

People’s Choice Awards dan 
Awards oleh thebobs.com.

Salah satu peserta roadshow GueTau 
berfoto memegang tulisan berisi komen-

tar tentang website GueTau.com

Screenshot website GueTau

Sejauh ini, 
GueTau 

Facebook 

mempunyai 

website baru 
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HEBAT! adalah sebuah program pencegahan penularan HIV 
bagi remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Bandung 
yang dikembangkan atas prinsip 
learning, dan diselaraskan dengan perkembangan remaja 

dikembangkan dan dilaksanakan oleh lintas sektor yaitu bidang 
pendidikan (UNPAD), pemerintahan (Dinas Pendidikan Kota 

Dengan adanya program HEBAT!, kami ingin menyebarkan 
informasi terbaru dan akurat tentang HIV dan AIDS, 

mengajarkan keterampilan hidup terkait pencegahan terhadap 
penularan HIV dan menuntun remaja untuk memiliki perilaku 

Berbeda dengan program pencegahan lainnya, HEBAT! 

HEBAT! bersinergi dengan kurikulum sekolah dalam 

siswa, program ini pun mampu memberdayakan guru 
dengan peningkatan pengetahuan mengenai HIV dan AIDS, 
peningkatan keterampilan dalam memfasilitasi materi, 
menambah kepercayaan diri guru, dan membantu untuk 

Dalam 4 tahun pelaksanaannya, HEBAT! telah berhasil 

Berdasarkan  yang dilakukan pada tahun 

                                                                                                                                                          

“Manfaat program 

HEBAT antara 

program  
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secara  berkesinambungan  dan  sesuai dengan kebutuhan 
mereka agar dapat diterima dengan mudah; (2) Peran guru 

program pencegahan HIV berbasis sekolah namun guru 

penularan HIV di kota Bandung akan diarahkan pada 

reproduksi.
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Penyalahgunaan Narkoba pada semester satu dan Kesehatan 
Reproduksi di semester dua

Kualitas HEBAT! menjadi fokus utama. Untuk menjaga kualitas 
ini maka disusunlah rangkaian monitoring dan evaluasi. 
Terdapat 2 jenis evaluasi yang dilakukan. Pertama, Pre-Post 
Test 
antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan diri, dan intensi. 
Kedua, Focus Group Discussion (FGD) kepada guru dan 
siswa mengenai tanggapan mereka terhadap materi yang 
disampaikan dikelas, apa yang menjadi tantangan bagi guru 
dalam mengajar, apa yang menjadi keinginan siswa, saran apa 
yang mereka berikan kepada HEBAT! dan lain-lain. Kegiatan 
monitoring dilakukan secara berkala ke sekolah-sekolah 
HEBAT!.

Mulai dari tahap pengembangan HEBAT!, implementasi, 
evaluasi dan monitoring, banyak hal-hal yang menjadi 
pembelajaran, antara lain:

1. HEBAT! adalah program bersama, untuk itu membutuhkan 
dukungan kuat dari pihak-pihak yang terkait. Tanpa 
dukungan dan kerjasama yang baik antar pihak mustahil 
HEBAT! dapat bertahan hingga tahun kelima.

2. Banyak program pencegahan lainnya yang bertujuan 



Contoh Buku HEBAT! yang menjadi pegangan siswa
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untuk menanggulangi masalah HIV dan AIDS namun yang 

paper-based 

computer-
based



41

Youth center Centra

remaja. Youth center
Jakarta telah memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta 

 

akses layanan kesehatan terkait dengan kesehatan reproduk

dari sisi remaja dan penyedia jasa layanan kesehatan itu sendi

(youth friendly 
services) untuk mengakomodir kebutuhan akan akses layanan. 
Atas dasar itulah maka proCare Clinic “serve you 
more” hadir dengan mengembangkan klinik ramah remaja. 

ProCare Clinic
dari 10 tahun berkiprah dalam pemberian layanan kesehatan 

al (IMS), tes HIV, layanan kesehatan dasar, kontrasepsi, kon
seling, ginekologi, tes psikologi, dan mobile clinic merupakan 
layanan yang tersedia di proCare Clinic.

Suasana di Laboratorium ProCare Clinic
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remaja disiapkan di youth center agar remaja lebih terbuka 
dan nyaman diskusi dengan seusia.

remaja. Remaja diarahkan untuk bangun komunikasi dan di
skusi dengan orangtua terkait permasalahan yang dihadapi. 
Selain itu, dalam hal pelayanan, pasien dilayani langsung atau 
dengan perjanjian dan dengan waktu tunggu pendek.

Pelayanan yang diberikan oleh proCare Clinic melalui publikasi 
online dan 

mosi melalui , 

melalui sosial media, siaran radio, seminar, dan penyuluhan. 
mo-

bile. ProCare Clinic
puskesmas, klinik swasta, dan rumah sakit.

Alur Layanan ProCare Clinic

Pendaftaran Mitra/klien

Pulang
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proCare Clinic berjejar
ing dengan banyak mitra, baik pemerintah maupun swas
ta. Sebagai pusat rujukan harapannya proCare Clinic dapat 
memberikan layanan terbaiknya. Layanan ramah rema
ja merupakan salah satu konsep yang ditawarkan kepada 
mtra dan jaringan. Pada akhirnya remaja dapat mengak
ses layanan kesehatan yang nyaman dan sesuai kebutuhan. 

ProCare Clinic
lan penyedia akses pendidikan dan pelayanan keseha
tan seksual dan reproduksi yang ramah untuk semua, 
utamanya untuk remaja (youth friendly). Layanan yang 
diberikan terintegrasi menjadi bagian dari sistem komu
nitas klien, pendidikan, dan pelayanan. Selain itu, layanan 

 

ja tanpa dibedakan jenis kelamin dan orientasi seksualnya. Je
nis layanan diberikan kepada remaja dan ada mekanisme ru

alur layanan agar klien mengetahui ke mana dan apa saja lang
kah pelayanan yang akan dilalui. Selain itu, kelompok diskusi 

ProCare Clinic juga melakukan pelayanan secara mobile  

ProCare Clinic PKBI 

pelayanan kese-

-
mah untuk semua, 

utamanya untuk 
remaja (youth 

-

komunitas klien, 

komprehensif atau 
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melibatkan unsur kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, agama 
dan sosial untuk mendapatkan dukungan lintas sektor maka 

Kegiatan ABAT di salah satu kampus di DKI Jakarta
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Agar program ini dapat diterima oleh populasi umum usia 
remaja/ orang muda maka perlu dirancang kegiatan yang 

dinamika dan cepat bosan. 

Kedepannya, kami akan selalu berupaya penuh untuk 
melibatkan kelompok remaja dalam proses perencanaan 
dan pelaksanaan termasuk evaluasi program “Aku Bangga 

semaksimal mungkin dirasakan.

“Kedepannya, 
kami akan selalu 
berupaya penuh 
untuk melibatkan 
kelompok remaja 
dalam proses 
perencanaan 
dan pelaksanaan 
termasuk evaluasi 
program “Aku 
Bangga Aku Tahu” 
agar manfaat 
atas intervensi 
program ini dapat 
semaksimal mungkin 
dirasakan”. 

Facebook dan 

program dan pihak swasta dengan mesinergikan program 

Dance4life dari Rutgers WPF Indonesia dan yang 

bukan hanya dilakukan pada jam kegiatan belajar mengajar 

Penjaskes, Sosiologi dan beberapa mata pelajaran lainnya), 
namun juga disampaikan pada kegiatan ekstrakurikuler 

ini akan terus dilakukan karena kelompok muda akan terus 

mandiri, mereka masih mengharapkan sumber daya dari 
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Jumlah SMP 
SMA

Sek Peserta 
KSPAN

Guru 
pembina

Denpasar 122 67 67

Badung 90 41 241

Tabanan 76 76 89

Jembrana 58 30 30

Buleleng 146 120 120

Karang 
Asem

85 39 39

Klungkung 42 41 41

Gianyar 94 75 15

Bangli 48 40 40

761 529 782
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Bali ini mampu 

serta mampu 

50

ini antara lain adalah: perlombaan poster, karikatur, pidato, 

 

 

Ada

Getok tular

Membuat Puisi

Membuat karya tulis

Membuat mading

narkoba

Membuat poster

Membuat sandiwara atau drama

Membuat karikatur

Membuat jingle

Membuat hymne

sebaya
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Centra

merupakan pewujudan program bertajuk “Strengthening 
Youth Access to SRHR” yang bertujuan untuk menyusun dan 
melaksanakan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual 

kesehatan reproduksi dan seksual, serta memberdayakan 
remaja dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan 
advokasi dalam penyebarluasan pendidikan kesehatan 

Workshop 
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Dari beragam kegiatan-kegiatan di atas, CMM PKBI DKI Jakarta “Kedekatan satu 
sekolah dengan 
sekolah lainnya 
terkadang bisa 

(dapat terlihat dari 
masing-masing 

dalam menanggapi 
suatu kasus 

terkait seksualitas 
dan kesehatan 

reproduksi remaja)”.



mampu melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan promosi 
surveillance dan 

kesehatan masyarakat harus peka dengan isu yang terjadi di 

berdasarkan hasil surveillance dan mengelola program 

Proses kegiatan dan hasilnya

2010 dilanjutkan dengan kegiatan lokakarya untuk memetakan 

termasuk pembahasan dengan stakeholder terkait tentang 
kompetensi dasar dan advance materi pengelolaan dan 
penanggulangan HIV. 

Workshop pembuatan isi materi mata kuliah 
HIV dan AIDS di Semarang

Latar belakang kegiatan

mereka yang terlibat langsung dalam upaya penanggulangan 

pendidikan untuk menghasilkan tenaga terdidik yang 

Pada saat ini, pendidikan manajemen respons HIV dan 

program studi kesehatan masyarakat, baik merupakan mata 

demikian, standard pelaksanaan dan isi materinya belum 

kelompok kerja pengembangan silabus dan bahan ajar 

yang terstandar dan strategi pengintegrasian materi tersebut 

materi tersebut dapat direplikasikan di seluruh perguruan 

maka jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkan 

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan 

kesmas untuk memberikan kontribusi dalam manajemen 



universitas lainnya. 

Walaupun 
untuk mahasiswa kesmas belum disempurnakan, beberapa 

maka telah dilakukan lokakarya pengembangan silabus 
dan bahan materi untuk mahasiswa kesehatan masyarakat 
sebanyak dua kali yang diselenggarakan di Semarang pada 

Tantangan dan solusi

karena masih adanya perdebatan yang berpendapat bahwa 

penyakit lain yang dapat dijadikan sebagai pokok kajian pada 

diintegrasikan didalam mata kuliah terkait. 
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Setelah 

mendapatkan masukan dari para pakar nasional dan 
internasional, pada tahun 2010 dilaksanakan workshop 
internasional sosialisasi strategi pemberian dan isi mata kuliah 

tersebut, selanjutnya dimatangkan dengan mendiskusikan 

terintegrasi dalam 
mata kuliah lain atau 
mata kuliah pilihan. 

l a b o r a t o r i u m 
kesehatan masyarakat 
untuk mata kuliah 
ini juga disiapkan 

membangun kemitraan dan komitmen dengan stakeholders 

maka pada tahun 2011 dilakukan  sosialisasi ke beberapa 

provinsi termasuk pendekatan dengan stakeholders di daerah 

pusat.

2 kali di Surabaya yang juga bersamaan  dengan program 
studi kedokteran dan keperawatan kebidanan. Sebanyak 25 

dan 25 peserta pada angkatan kedua yang diselenggarakan 

Kegiatan TOT pengajar HIV dan AIDS  

diselenggarakan di Semarang
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Dampak implementasi mata kuliah HIV dan AIDS bagi 
mahasiswa:

 Mahasiswa FKM-UNDIP dalam kegiatan YGTS  sedang memberikan informa-
si HIV dan AIDS di salah satu SMA di Semarang
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kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa berfokus pada HIV 
dan AIDS dengan membentuk STOPHIVA mahasiswa S1. 
Sedangkan didalam program studi S2, FKM-UNDIP mempunyai 
konsentrasi kesehatan reproduksi dan HIV dan AIDS di bawah 
magister promosi kesehatan.  Dampak dari kurikulum tersebut 
untuk mahasiswa S1 dan S2 kesmas dirasakan cukup besar.  
Salah satunya  adalah kegiatan Youth Goes To School (YGTS), 
yang merupakan program kampanye dengan mengedukasi 
publik khususnya pada kelompok remaja pelajar di sekolah 
lanjutan atas yang dilaksanakan secara berkesinambungan 

oleh mahasiswa S1 dan S2 tahun 2014 dilaksanakan dengan 
melibatkan 22 sekolah (SMA, SMK, dan MA) sekota Semarang. 
Kegiatan ini melibatkan lebih dari 30 mahasiswa dan 
mencakup sekitar 1000 siswa SLTA. Dengan tujuan selain agar 
siswa mendapatkan pengetahuan HIV dan AIDS yang benar, 
juga diharapkan siswa ikut membantu dalam pencegahan 

pengidap HIV dan AIDS. Melalui kegiatan penyuluhan melalui 
video dan diskusi, permainan dan kuis, serta membahas 
seputar mitos dan fakta tentang HIV dan AIDS melalui 

AIDS kepada teman-temannya dan keluarganya. 

Selain kegiatan YGTS yang dilaksanakan melalui kunjungan ke 
sekolah-sekolah SLTA, pengembangan kawasan ramah remaja 
di Kelurahan Sambirejo, Semarang juga dikembangkan, yang 
diprakarsai oleh mahasiswa S2  dibantu oleh mahasiswa 
S1 kesmas termasuk mengembangkan pemberian informsi 
HIV melalui media sosial/facebook grup yang dimoderatori 
mahasiswa.  

“Beberapa dosen 
yang tertarik 
dengan HIV dan 
AIDS membantu 
dan mendukung 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
mahasiswa berfokus 
pada HIV dan AIDS 
dengan membentuk 
STOPHIVA 
mahasiswa S1. 
Sedangkan didalam 
program studi 
S2, FKM-UNDIP 
mempunyai 
konsentrasi 
kesehatan 
reproduksi dan HIV 
dan AIDS di bawah 
magister promosi 
kesehatan.  Dampak 
dari kurikulum 
tersebut untuk 
mahasiswa S1 dan 
S2 kesmas dirasakan 
cukup besar”.



yang ada di Indonesia. 

memiliki prevalensi HIV 

prevalensi IMS. Strategi 
untuk mendorong 
pengetahuan HIV 

dijalankan oleh 

dan Lembaga, 
namun belum dapat 
m e n g a k o m o d i r 
kebutuhan remaja 

harus dijalankan 
bersama dengan 
penyediaan akses 

akses layanan, dan 
pengobatan serta 
perawatan yang 

bersahabat.

memperbolehkan akses untuk kontrasepsi bagi remaja yang 
belum menikah. 

NEWGEN, sebuah 
memiliki kapasitas akan kepemimpinan serta mendorong 

 
mengemukakan pendapatnya

komprehensif 

kebutuhan remaja 

bersahabat”. 
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“Sekitar 165 remaja 
populasi kunci 
dari 30 kota atau 
kabupaten telah 
terkapasitasi dengan 
kompetensi dalam 

sepanjang tahun 
2012 – 2013”.

NEWGEN 

NEWGEN

NEWGEN 

NEWGEN 

“Mekanisme 
koordinasi jarak jauh 
melalui media sosial 
juga dilakukan untuk 
selalu mendapatkan 
perkembangan 
serta tantangan 
yang dihadapi oleh 
peserta di daerahnya 
masing-masing”.
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sepanjang tahun 2012- 2013.  ini dikembangkan oleh 
Universitas Melbourne bersama dengan  sebuah 

Fokus Muda sebagai  melakukan adaptasi 
serta penyesuaian dengan konteks Indonesia.

Fokus Muda melakukan pengadaptasian  dan 

memahami dan menganalisis situasi remaja populasi kunci; 

Mobilisasi komunitas.

 pun telah diduplikasi dan diturunkan ke beberapa 

kepemimpinan bagi remaja populasi telah dilaksanakan dalam 
payung program .

Pilot dari pelaksanaan 

 teradaptasi 

metode. Jaringan juga berperan dalam memetakan peserta 
remaja dari beberapa provinsi. Tidak hanya jaringan populasi 

 Remaja 

nyaman bagi peserta untuk berbagi mengenai pengalaman 
yang terjadi pada dirinya sebagai seorang remaja populasi 
kunci dan juga sebagai bagian dari komunitas.

mekanisme mentor dan  dibuat untuk memberikan 
asistensi kepada peserta agar dapat mengimplementasikan 
keterampilan yang telah didapatkan. Mekanisme koordinasi 
jarak jauh melalui media sosial juga dilakukan untuk selalu 
mendapatkan perkembangan serta tantangan yang dihadapi 
oleh peserta di daerahnya masing-masing.



Fokus Muda juga menurunkan NEWGEN dalam bentuk sebuah 
panduan advokasi yang dapat digunakan oleh individu maupun 
kelompok yang ingin beradvokasi bagi kebutuhan remaja 

NEWGEN dalam mendorong 

peningkatan serta dukungan di beberapa aspek diperlukan 
proses monitoring serta asistensi di daerah harus melibatkan 
pemangku kebijakan daerah, monitoring ini juga harus 

mengetahui perubahan serta dampak yang terjadi. Selain itu, 
dibutuhkan pula payung perlindungan hukum bagi remaja 

pendamping.



Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan 

yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta 

dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan 

memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan peduli 
remaja yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan remaja. 

prioritas masalah kesehatan pada remaja antara lain perilaku 

Kegiatan sosialisasi PKPR kepada siswa

 
protein dan kalori, kesehatan reproduksi, perilaku seksual, 

permasalahan kesehatan anak usia sekolah dan remaja 
sebenarnya sudah sangat jelas. Hal ini ditandai dengan 

the Child

 (disetujui tanggal 13 September 

kepada anak usia sekolah dan remaja untuk bisa mendapatkan 

Pelayanan ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, 
menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, 
menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan 



oleh klien yang puas atas layanan hotline tersebut. 

sasaran anak jalanan. Melalui kegiatan ini jejaring kerja terkait 
masalah remaja akan lebih terbina sehingga mengungkit 

Sekolah Lanjutan.

berantai dan menggulirkan keahlian kepada adik kelasnya. 

Puskesmas dapat amat bervariasi dan dapat menjadi 

seluruh Puskesmas yang ada. pada tahun 2014 jumlahnya 

Life 

berorientasi pada materi pengetahuan dan ketrampilan yang 
memungkinkan seseorang mampu mengimplementasikan 
pengetahuan sebagai suatu keterampilan untuk berperilaku 
hidup sehat dengan mengembangkan berbagai potensi dalam 
kompetensi psikososial yang dapat digunakan sebagai bekal 
remaja untuk menghadapi perubahan sosial yang terjadi di 
masyarakat, sehingga mereka mampu menghadapi berbagai 

 

telah banyak mengeluarkan buku pedoman, petunjuk teknis, 
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hotline

hotline

“Kegiatan dalam 
PKPR dilaksanakan 

sesuai dengan 
kondisi dan 

kebutuhannya, 
dilaksanakan di 

dalam gedung atau 
di luar gedung, 
untuk sasaran 

perorangan 
atau kelompok, 

dilaksanakan oleh 
petugas Puskesmas 

atau petugas 

atau masyarakat, 
berdasarkan 
kemitraan”.



pedoman tersebut diantaranya:  pedoman pelayanan 

untuk tenaga kesehatan dan konselor sebaya, pedoman 

anak usia sekolah dan remaja dalam kategori perayaan 

stand-stand kesehatan.

dilakukan pertemuan pengembangan dan pemantapan 

Sekolah.

.



kegiatan ini kepada LSL di usia muda yang lain, sehingga dapat 

oleh Pemerintah.

Kegiatan sosialisasi pengetahuan komprehensif HIV dan AIDS  
pada Gay dan LSL di Surabaya – sesi pemaparan materi

tujuan untuk 
memunculkan 
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Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya jumlah 
penderita HIV dan AIDS usia 20-29 tahun presentasenya 
naik dari 31,3% di tahun 2012 menjadi 33,3% di tahun 
2013. Berdasar dari data di atas, sangat jelas hal ini perlu 
penanganan secara terfokus dari berbagai pihak, salah satunya 
dari GAYa Nusantara yang menjangkau dan mendampingi 
komunitas Gay dan Lelaki yang berhubungan seks dengan 
Lelaki lain (LSL) yang merupakan salah satu populasi yang 
berisiko dalam penularan HIV dan AIDS. Oleh karena itu, perlu 
adanya upaya-upaya untuk menanggulangi penularan HIV dan 
AIDS, salah satunya dengan kegiatan sosialisasi pengetahuan 
komprehensif HIV dan AIDS pada Gay dan LSL usia muda yaitu 
15-24 tahun di Kota Surabaya.

Selain itu, keterlibatan Remaja dalam penanggulangan HIV dan 

akan terjadi jarak yang sangat lebar antara generasi muda 
dengan genenasi sebelumnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah agar LSL 
pada penduduk usia 15-24 tahun mempunyai pengetahuan 
komprehensif HIV dan AIDS yang cukup baik dan memadai, 

menerapkannya dan membagi apa yang di dapat dalam 

Kegiatan sosialisasi pengetahuan komprehensif HIV &  AIDS pada Gay dan 
LSL di Surabaya – saat peserta maju ke depan untuk presentasi



Foto 2 Program Pendidikan Kecakapan Hidup Sebagai Pencegahan HIV dan 
 

di Kalangan Remaja Papua

“Kemampuan untuk 

membantu remaja 

-

masalah 

kesejahteraan 

Latar belakang

mendorong kaum muda untuk melakukan hubungan seks, 

 

paket pendidikan yang mendiskusikan hubungan sebab dan 
akibat isu sosial dan keterkaitannya dengan HIV. Pendidikan 

perilaku diri mereka sendiri yang dapat menjadi penyebab 
dari masalah kesehatan dan kesejahteraan remaja.
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Jumlah  
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Sekolah

(Jadwal, KPP dan Pre-post test)
 

Jumlah  
SD,SMP,SMA/K

Jumlah  
SD,SMP,SMA/K

Jumlah  
SD,SMP,SMA/K

Jumlah  
SD,SMP,SMA/K

Jumlah  
SD,SMP,SMA/K

Jumlah  
SD,SMP,SMA/K

-

(SD/SMP/SMA)

Kepala Sekolah

bawah ini;

Kegiatan

kerjasama dengan LSM, organisasi berbasis masyarakat, 
lembaga pemerintah yang bekerja bagi anak putus 

1

disarankan. Penekanan ini disampaikan di buku Skills for Health, 
sebuah buku untuk menjelaskan kerangka kerja promosi 

 
 
Proses

Proses utama pada program ini adalah (i) Mendorong 

(ii) Mengembangkan panduan, kurikulum dan silabus, (iii) 

Monitoring dan supervisi. Proses ini dilakukan dengan prinsip 

1  UNAIDS, Learning and Teaching abut AIDS at School, UNAIDS 
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Persentase masyarakat yang menerima orang yang 

Persentase guru yang bersedia atau mempunyai 

Pembelajaran

kesempatan kepada para guru untuk meningkatkan 

kesehatan seksual. 

memerlukan waktu yang lebih panjang namun hasil 
lebih konsisten dan berkelanjutan.

Adanya wadah bagi kaum muda (Youth Forum) 
sangat membantu mekanisme pelibatan kaum muda. 

youth forum maka pemerintah lebih 

kebutuhan pemuda.
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pelibatan remaja pada program ini. 

Hasil

Dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sejumlah 
pencapaian telah berhasil diraih diantaranya adalah:

• Tersedianya Peraturan Gubernur terkait pendidikan HIV 
dan AIDS pada kurikulum pendidikan di sekolah.

• Peningkatan alokasi dana untuk pendidikan HIV dan AIDS 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

• Tersedianya buku panduan  untuk mendukung proses 
belajar mengajar bagi pendidikan kecakapan hidup  di 

“Hidupku Gayaku” untuk remaja di luar sekolah. 

• Pendidikan Kecakapan hidup dan pendidikan HIV masuk 

HIV dan AIDS serta kecakapan hidup akan menjadi salah 

Hasil ini memberi dampak terhadap peningkatan pengetahuan 
remaja akan beberapa indikator kunci akan informasi HIV dan 
AIDS diantaranya adalah; 

Persentase remaja berumur 10-18 tahun yang 
mendemonstrasikan sikap menerima orang yang 
hidup dengan HIV dan AIDS meningkat (dari 15% 
menjadi 30%). 

Persentase remaja luar sekolah yang mempunyai 
pengetahuan HIV yang komprehensif (indikator 
UNAIDS) meningkat dari 3% menjadi 15% dan remaja 
di lingkungan sekolah meningkat dari 7% menjadi 
20%. 

Jumlah guru yang mempunyai pengetahuan HIV yang 
komprehensif (UNAIDS indikator) meningkat dari 
11% menjadi 13%.

Jumlah guru yang mendemonstrasikan pengetahuan 
kecakapan hidup dan teknik mengajar dengan 
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Anak yang bermasalah dengan hukum sangatlah rentan 

tahun menunjukkan peningkatan angka terhadap anak yang 

dikarenakan kriminalitas dan narkoba, serta lebih dari 

pemahaman mengenai seksualitas, kesehatan reproduksi dan 
juga penyakit menular seksual sangatlah kurang dipahami. 

sama dengan Rutgers WPF dan Plan Internasional, 

permasalahan diatas dengan menggunakan pendekatan 
berbasis hak seksualitas dan kesehatan reproduksi. Melalui 

Suasana kelas SERU! di LPAP Tangerang
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dan benar mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi 
mereka sehingga mampu menentukan sikap dan pilihan yang 

serta pemahaman dan keterampilan hidup mengenai hak dan 
kesehatan reproduksi serta kesehatan seksualitas juga dialami 
oleh anak didik (andik) di lapas anak. Juga akses yang sangat 
terbatas pada layanan kespro. Hal ini merupakan penghalang 

termasuk juga perilaku seks aman dan bertanggungjawab 

pembelajaran sekaligus praktek yang mengkombinasikan 
pendidikan kesehatan reproduksi dengan teknologi komputer, 
yang ditujukan bagi anak didik di lembaga pemasyarakatan 

anak didik menjadi manusia yang bertanggung jawab 
dalam menjaga kesehatan reproduksi dan seksualitasnya 

menghargai diri dan orang lain serta menghindari kekerasan, 

seksual dan reproduksi menjadi lebih nyata dan menarik bagi 
remaja dengan mengkombinasikannya bersama pendidikan 

terhadap kehidupan mereka sendiri dengan memberikan 

mandiri. Penyajian modul ini bersahabat dengan remaja dan 

bertujuan untuk 

kesehatan 

sikannya ber-

kan kesehatan 

keterampilan
komputer secara 
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panduan yang mereka butuhkan, ditambah bantuan pendidik 

mendetail tentang kesehatan reproduksi dan seksual.

Modul ini sangat mudah dipakai dan dapat diadaptasi 
berdasarkan saran dan masukan yang diperoleh. Lingkungan 

(e-learning) dan 

bahasan ke bahasan lainnya. Perpaduan antara tulisan, 

proses pembelajaran sosial yang terstruktur.

Strategi Pembelajaran SERU

pengetahuan dapat dilakukan menggunakan komputer yang 
kini dikenal dengan sebutan e-learning

pengetahuan.

pengetahuan terutama dilakukan dengan memaparkan 
.

langkah, permainan, dan pekerjaan di komputer.
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ruangan yang merupakan tema-tema dalam Modul Seru. 

Kegiatan petualangan SERU!

games

Persiapan

perekrutan adalah peserta diharapkan merupakan alumni 
Petualangan Seru yang telah diadakan sebelumnya.

diharapkan telah memiliki gambaran tentang program Seru 
sehingga peserta telah memiliki bekal pengetahuan tentang 

tahun.

Petualangan SERU

pendamping yang akan memberikan pertanyaan, permainan, 
atau kuis bagi kelompok yang datang. Ruangan terdiri dari 13 

Kegiatan petualangan SERU!
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secara utuh terlihat begitu antusias.

permainan dalam komputer. Para fasilitator yang sebelumnya 

program seru terlihat nyaman dalam memberikan fasilitasi. 

terkait dengan hal-hal teknis. Semua komputer yang ada 

dapat berfungsi dengan baik.

berikutnya fasilitator dapat memperbaiki diri.

keuntungan sekaligus kebanggan tersendiri bagi para andik 

soal program yang ada di internet.
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Modul ini telah diujicobakan di dua kota, yaitu di DKI Jakarta 
dan Surabaya dengan difasilitasi oleh remaja pengguna Napza 
secara langsung bekerja sama dengan komunitas pengguna 
Napza lokal.

Dengan menggunakan metode pendidikan yang menarik, 
membuat peserta antusias dan menyimak seluruh kegiatan. 
Mereka juga merasa nyaman saat pendidik sebaya 
menyampaikan materi. Adapun hambatan yang dihadapi 
adalah kebutuhan akan ruangan yang kondusif untuk 
menunjang proses pembelajaran yang mencakup pemutaran 
video.

Pemilihan metode penyampaian informasi dan pendidikan 

penyampaian haruslah menarik bagi remaja, menyenangkan, 

pengguna NAPZA. Selain metode penyampaian, informasi yang 
akurat dan komprehensif juga merupakan hal yang sangan 
esensial. Terutama karena, informasi yang disampaikan untuk 
remaja pengguna NAPZA, biasanya memiliki muatan yang 

disampaikan bagi remaja umum.

Kegiatan PKNI dalam pengembangan modul tentang pencegahan 

“Dengan 
menggunakan 
metode pendidikan 
yang menarik, 
membuat peserta 
antusias dan 
menyimak seluruh 
kegiatan. 
Mereka 
juga merasa 
nyaman saat 
pendidik sebaya 
menyampaikan 
materi”.
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Pada tahun 2011, di Indonesia diperkirakan jumlah pengguna 

sekitar 2,2% dari total penduduk usia 10-59 tahun. Walaupun 

biaya. Hasil survey mengungkapkan bahwa remaja mulai 
menyalahgunakan dan menggunakan narkoba pada umur 

bersenang-senang, karena bujukan teman, masalah keluarga, 
masalah di sekolah, dan lain sebagainya. Menyadari kerentanan 

mengembangkan program yang secara khusus mentargetkan 
sub-populasi remaja pengguna NAPZA.

HIV 
 mengembangkan sebuah 

Dalam pembuatan modul ini, remaja pengguna NAPZA terlibat 
secara bermakna dalam penyusunan kurikulum pendidikan 

keragaman situasi di berbagai daerah di Indonesia. 

Modul ini bertujuan untuk menyediakan panduan bagi 
individu, komunitas, dan organisasi penggiat dampak buruk 
penggunaan NAPZA untuk memfasilitasi pendidikan sebaya, 
khususnya dalam mencegah penggunaan NAPZA khususnya 

menghadapi ketergantungan NAPZA dengan target populasi 
remaja umum dan remaja pengguna NAPZA baik penasun 
maupun non-penasun. Metode penggunaan modul ini 

NAPZA, serta bagaimana sekelompok teman menghadapi 

dapat diputar secara utuh maupun sebagian, sesuai dengan 
topik yang akan dibahas bersama para peserta.

Dalam pembuatan 
modul ini, remaja 
pengguna NAPZA 

terlibat secara 
bermakna dalam 

penyusunan 
kurikulum pendidikan 
NAPZA yang menarik, 

serta relevan dengan 
keragaman situasi di 

Indonesia. 



93

Program Remaja GWL merupakan salah satu strategi dalam 
Program-Program Penyelarasan Percepatan Peningkatan 
Program LSL dan Waria di 10 Provinsi antara KPAN dan GWL-
INA di tahun 2014. Dalam Komponen tersebut, GWL Muda 
mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengembangan 
Buku Saku serta Workshop di 6 Kota yaitu di Surabaya, Jakarta 
dan Bekasi, Bandung, Denpasar, Makassar, dan Pekanbaru. 

dewasa menggunakan konsep “Youth-Adult Partnership” 

untuk mensosialisasikan kebutuhan remaja Gay, Waria, Lelaki 
yang berhubungan seks dengan lelaki lain (GWL) terkait dengan 
isu-isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) untuk 
mendorong dan memperkuat  
dalam merespon kebutuhan remaja GWL

Selama program ini berjalan, GWL Muda terus memantau 
dan melakukan penilaian atas capaian yang telah diraih. 
Diantaranya: meningkatnya pemahaman peserta terhadap isu 
HKSR remaja (dilihat dari Pre Test dan Post Test), meningkatnya 
keterlibatan Remaja GWL dalam Program (Pelangi Muda 
Dewata-Gaya Dewata), dan meningkatnya kepemimpinan 
remaja GWL dalam program.

merespon kebutuhan remaja GWL, mekanisme monitoring 

GWL yang menjalankan program/kegiatan juga kerap menjadi 
tantangan dalam menjalankan program yang menyasar 
remaja GWL.

“Selama program ini 
berjalan, GWL Muda 
terus memantau 
dan melakukan 
penilaian atas 
capaian yang telah 
diraih. Diantaranya: 
meningkatnya 
pemahaman peserta 
terhadap isu HKSR 
remaja (dilihat dari 
Pre Test dan Post 
Test), meningkatnya 
keterlibatan 
Remaja GWL dalam 
Program (Pelangi 
Muda Dewata-
Gaya Dewata), 
dan meningkatnya 
kepemimpinan 
remaja GWL dalam 
program.”.



yang berkompeten dibidangnya sesuai kebutuhan masyarakat 
sehingga mempunyai peran yang besar dalam menghadapi 

core 
business

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan 

asuhan keperawatan yang diberikan masih rendah.  Faktor 
utama yang menyebabkan adalah kurangnya pengetahuan 

role model
sikap para  mahasiswa keperawatan karena para perawat 
ini menjadi role model bagi mereka sehingga berdampak 

Pengembangan kurikulum ini dimulai tahun 2004, setelah 



layanan pendidikan kesehatan dan pendampingan yang 

diterapkan adalah mahasiswa sangat menguasai konsep 

sehingga dilakukan perubahan dalam metode pembelajaran 

langsung di kelas untuk menyampaikan pengalamannya 
dalam keterlibatannya pada program penanggulangan HIV 

Kegiatan talkshow di televisi bersama mahasiswa Belanda

merubah sikap calon 

memberikan asuhan 
keperawatan 

Global 
Fund 

pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan 

mikro ekonomi
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memberikan asuhan keperawatan dengan baik dan benar.

Pada tahun 2008, Universitas Airlangga mulai menerapkan 
integrasi program entrepreneurship dalam proses pembelajaran 
maka pada mata kuliah Keperawatan HIV dan AIDS kami 
tambahkan pokok bahasan Program Pemberdayaan ODHA 
melalui program social entrepreneurship. Bentuk kegiatannya 

ekonomi mikro kepada ODHA sehingga dapat menghasilkan 
uang yang dapat digunakan untuk tambahan biaya hidup. 
Mahasiswa juga bisa membuat program penyuluhan HIV dan 
AIDS kepada masyarakat juga melakukan mobile VCT bersama 
masyarakat. Metode pembelajaran yang kami terapkan sudah 
kami sosialisasikan kepada pendidikan keperawatan baik di 

pendidikan Keperawatan dan Kebidanan tentang penerapan 
kurikulum HIV dan AIDS yang sudah kami laksanakan dengan 
mendapat dukungan dari Komisi Penanggulangan AIDS 
Nasional Indonesia dan Pendidikan Tinggi pada Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Di samping itu kami 
juga mendapatkan program ASIA BOND dari pemerintah 
Australia dengan kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen 
pada  Flinders University Australia untuk melakukan workshop 
program penanggulangan HIV dan pengembangan metode 
pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan HIV dan AIDS. 
Program ini sangat membantu kami dalam pengembangan 
program kurikulum keperawatan HIV dan AIDS dengan tujuan 
meningkatkan kemampuan dan kesadaran para mahasiswa 
bidang Keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan 
yang berkualitas. Kami juga bersama dengan mahasiswa  
Keperawatan dari AVANS University Netherland melakukan 
program pendidikan kesehatan kepada masyarakat terkait 
pencegahan penulran HIV. Penerapan metode pembelajaran 
Project Based Learning yang sudah kami terapkan tersebut 

kesadaran calon perawat untuk terlibat dalam program 
penanggulangan HIV dan AIDS.
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saja berperan 
menyampaikan 

informasi, namun 
wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) mitra World 
Vision Indonesia

individual, kelompok maupun masal, menggunakan 

menggunakan media seni dan budaya yang sesuai dengan 

dan lagu (Papua) atau sandiwara (Sambas dan Singkawang). 

bekerja sama dengan SSI dewasa yang juga dibentuk di wilayah 
dampingan WVI.

Suasana paska pelatihan SSI bagi remaja 
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Ada sejumlah tahapan proses yang WVI lalui dalam 

Rekrutmen Calon SSI dipilih berdasarkan kemampuan 
dan kemauan anak untuk menjadi 
SSI. Calon SSI bisa juga dinominasikan 
oleh sekolah, masyarakat, atau 
kelompok anak. Di beberapa tempat 
anggota SSI juga merupakan anggota 
kelompok anak atau  forum anak. 

Pelatihan Sebelum melakukan penyebaran 
informasi, anak-anak yang telah dipilih 
dilatih dengan pengetahuan dasar 
tentang kesehatan reproduksi, IMS, 
HIV dan AIDS, NAPZA, dan komunikasi. 
Pelatihan ini memakan waktu selama 
tiga hari, terdiri dari pemberian materi 
dan praktek lapangan. Dalam melatih  
SSI WVI bekerja sama dengan lembaga-
lembaga di luar WVI, seperti PKBI, 
KPAD, Puskesmas atau Dinas Kesehatan 
dan sekolah, disesuaikan dengan 
dimana wilayah pelayanan WVI berada.

Kegiatan 
tindak lan-
jut setelah 
pelatihan

Setelah pelatihan, maka SSI melakukan 
diseminasi informasi kepada teman-teman 
sebayanya, baik di sekolah maupun di luar 
sekolah. Dalam melakukan diseminasi, 
pada awalnya masih didampingi oleh SSI 
dewasa maupun staf WVI, namun seiring 
waktu, ketika  keahlian SSI semakin terasah 
maka mereka  bisa melakukan diseminasi 
secara mandiri. Selain  diseminasi 
informasi, SSI juga melakukan kegiatan 
lain seperti pertemuan bulanan untuk 
refleksi kegiatan yang telah dilakukan 
dan merencanakan kegiatan di bulan 
berikutnya,  peringatan Hari AIDS sedunia, 
membangun jejaring dan kerja sama 
dengan lembaga lain seperti Puskesmas. 
Untuk wilayah Jakarta, SSI juga mengikuti 
sertifikasi yang diadakan oleh Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ).
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SSI dan menjangkau lebih dari 5.000 remaja dan dewasa. 

dibandingkan hasil baseline.

Menjadi SSI juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas 

tentang komunikasi, kepemimpinan, kewarganegaraan, dan 

umum.

.

 

Peningkatan pengetahuan komprehensif di 3 wilayah  
layanan WVI tahun 2013

 
 
 
 
 

materi-materi 

kepemimpinan, 
 
 
 
 

mempunyai keahlian 

berbicara  
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3. Pertemuan jaringan anak muda untuk isu kesehatan 
reproduksi dan seksualitas di Jakarta dan Indramayu 

4. 
seputar hak kesehatan reproduksi dan seksual, berupa 

5. 
(2013 – 2014)

6. Roadshow

Melalui berbagai kegiatan, proses untuk melibatkan anak muda 

penguatan jaringan dan komunitas, hingga kampanye dan 

untuk mempermudah proses pendekatan dan komunikasi. 

disampaikan kepada mereka.

banyak sekali keuntungan dalam advokasi yang dilakukan 

yang dilakukan untuk melakukan advokasi dapat berjalan 

publikasi dan kampanye isu kesehatan reproduksi dan 

presentasi, bermain 

ternyata antusias 

pemahaman mereka 

menyerap informasi 

memberikan banyak 
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(taskforce) yang 
dibentuk pada tahun 2012 yang bertujuan untuk memperkuat 

pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas di 

Menguatkan kapasitas dan jaringan anak muda sebagai 

pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas di 

Advokasi kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan 

Indonesia

yang bertugas untuk melakukan penguatan kelompok anak 

1. (peer educator) di lima (5) 

2. 

(2013)
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tergabung dalam SEPERLIMA mengalami proses untuk bekerja 
secara sinergis dalam berbagi informasi serta tantangan yang 
dihadapi dalam berbagai ruang lingkup, mulai dari pembuat 
kebijakan, para kepala sekolah, guru, siswa (anak muda), orang 
tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal inilah yang menjadi 
keuntungan sekaligus tantangan, yaitu bagaimana alur 
informasi dalam gugus kerja dikelola dan disebarkan di dalam 
internal, sekaligus dibagikan di dalam jaringan organisasi 
lainnya yang bekerja untuk isu hak kesehatan reproduksi, 
seksualitas dan gender. Keuntungan sekaligus tantangan 
lainnya adalah bagaimana dalam prosesnya, gugus kerja dapat 
terus fokus terhadap tujuan perubahan di tengah situasi sosial 

isu seksualitas, kekerasan seksual, gender dan isu-isu terkait.
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Nama program yang kami jalankan adalah “Using Football to 
Increase Quality of Life of Youth who Uses Drugs”. Melalui 
sepakbola kami menjangkau orang muda untuk memberikan 
informasi mengenai HIV dan AIDS dan NAPZA juga life skills 
lainnya agar pada akhirnya mereka memiliki kualitas hidup 
yang lebih baik lagi. Program ini telah berjalan sejak bulan 
September 2014 dengan total jangkauan sebanyak 69 anak 
jalanan (54 Laki-laki & 15 Perempuan) yang hampir semuanya 
memiliki permasalahan kecanduan terhadap lem aibon di 
sekitar pasar Ciroyom Bandung.

menyisipkan informasi HIV dan AIDS dan NAPZA, sharing 
group, konseling, dan pendampingan layanan kesehatan. 
Dengan target sasaran anak-anak jalanan di lingkungan 
pasar Ciroyom Bandung. Dari intervensi yang kami lakukan 

pengetahuan akan HIV dan AIDS, pengetahuan akan NAPZA, 

Hal tersebut sangat relevan untuk dilakukan pada anak-anak 
jalanan karena memang mereka memiliki permasalahan yang 
begitu rumit. Selain permasalahan kecanduan terhadap zat 

terhadap penularan HIV dan AIDS karena dari total 15 anak 
perempuan yang kita jangkau sebanyak 7 anak mengaku 
pernah berhubungan seks dan 3 diantaranya dalam keadaan 
hamil.

Kemudian, rasa kurang percaya dan kekerasan diantara 
mereka pun masih sering terjadi. Banyak diantara mereka 

luar atau diantara mereka sendiri. Kemudian karena mereka 

mereka yang saat ini sering batuk-batuk, sesak nafas, bahkan 
TBC.

Awalnya kami memiliki sedikit kesulitan untuk menjalankan 

sulit diatur, kurang responsif, dan sulit diarahkan.

Untuk mengukur dampak program ini, kami melakukan 
assessment terhadap individu anak-anak jalanan ini. Kami 
fokus pada lima tujuan yang telah disampaikan diatas dan 

“Melalui sepakbola 
kami menjangkau 

orang muda untuk 
memberikan 

informasi mengenai 
HIV dan AIDS dan 

NAPZA juga life skills 
lainnya agar pada 

akhirnya mereka 
memiliki kualitas 

hidup yang lebih baik 
lagi”.
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Assessment

assessment

Kegiatan latihan sepakbola Rumah Cemara

“Namun, setelah 
pemberian program 
melalui sepakbola, 
pada akhir program 
kami melakukan 
assessment 
menggunakan 
pertanyaan observasi 
yang sama, dan 
nilai mereka telah 
meningkat”. 

“Tidak ada satupun 
anak yang kami 
tanya menginginkan 
hidup di jalanan”. 
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mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan outbound di 

gembira dan tak ada satupun anak yang kedapatan dalam 
keadaan mabuk atau mengkonsumsi lem aibon.

disiplin, perilaku baik dan komunikasi dengan menggunakan 
metode observasi dan reward stages
akan dipantau perubahannya dan mereka akan mendapatkan 
reward
diri yang sudah ditentukan dalam metode observasi ini. Hal 

lainnya untuk terus berjuang mendapatkan reward terutama 
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bisa berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan kesadaran 

TRANSchool
peserta diterima sebagai peserta TRANSchool.

TRANSchool

TRANSchool 

TRANSchool

MDGs

“Untuk 
meningkatkan 
kesadaran waria 
remaja akan 

mengetahui status 

diintegrasikan 
VCT bersama 

peserta diterima 
sebagai peserta 
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Masa remaja adalah masa dimana seorang individu mengalami 

khususnya pada waria remaja, memiliki permasalahannya 
sendiri yang sangat kompleks, mulai dari permasalahan 

body image
yang akhrinya berdampak pada proses perkembangan waria 
remaja.

Selain itu, waria remaja 
sering mengalami 

baik itu dari keluarga, 
masyarakat dan dalam 
komunitas waria 
sendiri, sehingga waria 
remaja bersangkutan 

advokasi untuk dirinya 

kesadaran yang rendah 
dari waria remaja untuk 
melakukan test HIV 
sedini mungkin untuk 

nya.

Waria remaja pada 
umumnya memiliki latar 
belakang pendidikan 

yang rendah sehingga sulit sekali untuk waria mendapat 
pekerjaan, ditambah lagi dengan adanya diskriminasi 

dan terbatasnya kesempatan mendapat pekerjaan yang layak 

sebagai pekerja seks. Hal ini mengakibatkan kerentanan waria 

Melihat kebutuhan waria remaja yang sangat kompleks dan 
ketertarikan waria remaja akan hal yang berkaitan dengan 

ini dibentuk oleh SWARA (Sanggar Waria Remaja), dengan 
harapan waria remaja akan lebih tertarik dalam proses belajar 
melalui kegiatan TRANSchool sehingga pemberian materi 

Poster yang mengkampanyekan bahwa 
Waria juga harus memiliki pengetahuan 

komprehensif tentang HIV dan AIDS  
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gender Internasional Istana Presiden

duksi

Pemahaman dasar akan 
kesehatan seksual, pemahaman 
mengenai IMS , HIV dan 

Post Test = Lembar evaluasi akhir
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KURIKULUM 

MATERI URAIAN
Pengenalan SWARA, 
TRANSchool dan 
kepribadian

Pre Test, Penguatan dan 
komitment peserta, pengenalan 
SWARA dan TRANSchool

Training

Waria bersama

Mengenal lebih dekat dengan 

Gender
Seks (jenis kelamin) yang lebih 

intersex dan transeksual, serta 
konsep gender.

seksual, represi terhadap 

HAM landasan dan prinsip HAM, 

Jogjakarta Principle, 
dll

seksual, dan pelaporan 
kekerasan serta 
pelanggaran HAM

Pembahasan mengenai 
Jogjakarta Principle dikaitkan 

Hak Pemberdayaan 
seksual dan Pergerakan 

“power” dan 
pemberdayaan seksual, sejarah 

Pergerakan waria pertama di 
Indonesia,

Waria dalam Media, 

Indonesia
Our Voice sebagai media yang 

Waria
Penguatan konsep diri menjadi 
waria
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